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K
ze dne
k e m e m n zákon č. 40/2009 Sb.,

2017,
e n zákon k, ve zn n pozd jš ch předpi ů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 403 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za slovo „hnutí“ vkládají
slova „nebo ideologii“ a slovo „směřuje“ se nahrazuje slovem „směřují“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

DŮV D V

PR VA

A.

becná čá

I.

hodnocen pla ného p ávn ho avu, hlavn p incipy nav hované p ávn úp avy
a nezby no nav hované p ávn úp avy

Cílem § 403 je zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských
práv a svobod. Proces s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou ovšem
ukázal, že zákon má formální mezeru - lze ho vyložit tak, že postihuje pouze propagaci
konk é n ho hnu , k e é hlá á po lačován vobod, ale nikoli samu ideologii, k e á
nenávi a likvidaci lid k ch p áv před avuje a p opaguje.
V konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy, „Základy
tauhídu - Islámský koncept Boha“, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla
Ťupka „Vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě
šíří radikální islám. Tato kniha, Základy tauhídu, je v podstatě dokladem knihy o jedinečnosti
boží, která sloužila jako takový učební text pro wahhábitské hnutí, které bylo velmi radikální".
Autorem knihy je Bilal Philips, kanadsko-jamajský konvertita k islámu, který byl
v Německu, Anglii, Austrálii a Keni uznán vinným z šíření islámského extremismu, pročež
mu byl do těchto zemí zakázán vstup.
Jako prostředek pro napravení zločinců propaguje Philips mrzačení odsouzenců. Mezi
další kontroverzní názory Philipse patří tvrzení, že podle islámského práva šaría není
znásilněním, jestliže manžel vykoná sex s manželkou za pomoci fyzického násilí. Philips
obhajuje islámské právo šaría v oblastech fyzických trestů (bičování, kamenování, utínání
rukou a nohou a podobně), podporuje manželství s nedospělými dívkami (pod 15 let věku),
které považuje za legitimní po vzoru zakladatele islámu Mohameda. Philips také přikazuje
věřícím neislámské vlády nenávidět.
V závěru knihy Philips vysvětluje jednu ze zákonitostí islámského práva šaría, a tím je
nerovnoprávnost nevěřících s muslimy před Alláhem a jeho zákony. „Obnáší to i skupinový
závazek, že zavedeme Alláhovy zákony všude na zemi. A proto jsou věřící v Alláhových očích
vysoko nadřazeni nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti,“ konstatuje Philips.
Soudce osvobozující rozsudek odůvodnil tím, že „Senát dospěl k závěru, že salafismus
jako takový představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí, a že předmětná kniha
nepropaguje žádné hnutí, pouze salafistickou ideologii,“.
Jedin důvod, p oč mu lim kého ex emi u oud o vobozuje, je fakt,
že nep opagoval hnu , ale ideologi . Š řen m i lám kého ex emi mu v podán knihy
předn ho eo e ika alafi mu Bilala Philip e e d uh nejvlivn jš če k mu lim Sáňka
nedopu il e ného činu jen d ky omu, že p opagoval alafi ické myšlenky a ne hnu .

II. Dopady náv hu na á n ozpoče a na ozpoč y obc a k ajů
Návrh zákona nemá žádné dopady do státního rozpočtu, ani do rozpočtů krajů a obcí.
III. Soulad s ú avn m pořádkem a meziná odn mi mlouvami podle čl. 10 Ú avy ČR
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními
smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR.

B.

vláš n čá

K čl. I
Toto ustanovení je vlastní podstatou osnovy. Obecná východiska jsou částečně
rozebrána již v obecné části důvodové zprávy.
Zákon by měl zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce - a to zamezit
společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti, popírání lidských práv.
Navržený zákon přitom nijak neomezuje jakoukoli lidskou víru a to ani tu společensky
negativní - pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové víry, která ohrožuje svobody
ostatních.

K čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Legisvakační lhůta se stanoví s ohledem na předpokládanou délku legislativního procesu.

V Praze dne 1.prosince 2016
Tomio Okamura, v. r.

Radim Fiala, v. r.

Jaroslav Holík, v. r.

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Hlava XIII
TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY
Díl 1
§ 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí nebo ideologii, které prokazatelně směřuje
směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní,
náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody
na jeden rok až pět let.

